
ü Informações Gerais

- Abrangência: nacional; modalidade: 
teleprencial

- Período: 17/10/2020 a 6/11/2021
- Exames de seleção: 29/08 e

19/09/2020 às 10h30
- Inscrições: - de 12/08/2019 a

17/09/2020
- Matrículas: de 23/09 a 9/10/2020
- Dias de aulas: 3as e 5as das 18 às 22h30; 
checkpoints dos TCCs (5 no total) em 
domingos, das 9h00 às 11h30

- Número de vagas: 48
- Estágio Técnico Obrigatório: no ITA 

SJCampos, de 12 a 16/10/2021

ü Informações Acadêmicas

- Ênfases: Engenharia Aeronáutica, 
Administração e Gestão de Sistemas de 
Segurança de Aviação

- Disciplinas: Fundamentos de Engenharia 
Aeronáutica; Fundamentos de Engenharia de 
Helicópteros e Aeronaves de Asas Rotativas; 
Ambientes de Negócios em Aviação; 
Gerenciamento de Crises e Planejamento de 
Contingências; Medicina Aeroespacial; 
Certificação Aeronáutica; Aeroportos e 
Segurança; Segurança Operacional de Voo 

- Titulação: Certificado de Especialista em 
Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade
Continuada, outorgado pelo ITA 

Valores do Investimento, Público-alvo, Calendário e Ficha de Inscrição: www.aer.ita.br/node/513; 
contatos: (12) 3947-6984; (12) 99127-9535; (12) 99191-7573 e (12) 99188-9236

Curso de Especialização em Segurança de Aviação
TURMA 1 NACIONAL, MODELO TELEPRESENCIAL

Curso de Especialização em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade
Continuada (PE-Safety) ITA, Turma 1 NACIONAL, 2020-2021

http://www.aer.ita.br/node/513


Uma palavra sobre a oferta do
PE-Safety ITA, Turma 1 Nacional

Por que oferecer um curso como este? A experiência do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 
na oferta de seus cursos em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada iniciou-se em 
2004. Nossa Especialização, o PE-Safety, titulou 618 Especialistas em 16 anos (107 dos quais, 
militares da ativa enquanto Alunos). Nossos Especialistas estão espalhados por todos os 
continentes. Levam consigo a marca ITA como principal ativo em seu portfólio educacional. Com 
nosso Aluno temos a oportunidade de compartilhar, entre outros, aspectos da Aviação que 
envolvem concepção de novas tecnologias, visão de administração e gestão, conceitos de transporte 
aéreo, requisitos operacionais e de certificação, associados a competências tipo soft skills (nos 
contextos de gerenciamento de crises, negócios e medicina aeroespacial). Essas são demandas-
chave para seu próprio crescimento profissional no setor, com reflexos diretos no sucesso da 
empresa ou organização em que trabalham. É muito importante estar e manter-se competitivo no 
mercado (nós, as empresas)! A Aviação está passando por uma revolução; é nossa meta 
compartilhar com nossos Alunos as diversas dimensões que a caracterizam, seu papel dentro do 
contexto moderno do cluster “Clima, Energia e Mobilidade” e do “Vetor Defesa” que movem as 
execuções de políticas públicas e investimentos em países desenvolvidos, fomentando o efetivo 
preparo do capital humano no setor. Nossos Alunos chegam com formação acadêmica e experiência 
profissional diferentes, ecléticas. Apresentam, no entanto, um aspecto comum: a paixão pela 
Aviação! O curso já foi oferecido em diversas cidades brasileiras. É a primeira vez que oferecemos 
na modalidade telepresencial, em âmbito NACIONAL. Bem-vindos a bordo todos aqueles que se 
dispõem a compartilhar conosco esses desafios e esta paixão. Ambos transbordam em 
nós. Movem-nos todos os dias!

Professor DONIZETI DE ANDRADE, Ph.D.
(Coordenador do PE-Safety, ITA)
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